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Odamızın 1 Yıllık Çalışmalarını
Basın Mensupları ile Paylaştık

Kocaeli Ticaret Odası’nın olağan seçimlerinin üzerinden 1 yıl 
geçti. Başkan Bulut ve Yönetim Kurulu üyeleri, başta üyeler, kent 
ve ülke ekonomisi için vizyon projelerle dolu 1 yıllık çalışmalarını 
düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla paylaştı. Kocaeli 
genelinde görev yapan yazılı basın, görsel basın, internet haber 
siteleri, ajanslar ve ulusal basın mensuplarının yoğun ilgisiyle 
gerçekleşen basın toplantısında, Kocaeli Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Akın Doğan, Meclis Başkan Yardımcıları Alp Kayalar, 
Hüseyin Avni Aslan, Meclis Katip Üyesi Sema Kalafat ve Kocaeli 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ile yönetim kurulu 
da, KOTO yönetimini yalnız bırakmadı.

Kocaeli Ticaret Odası 1. Faaliyet Yılı Değerlendirme Toplantısı, 
Kocaeli’nin ekonomik haritasının çıkartıldığı, Oda’nın 
çalışmalarının anlatıldığı ve kısa dönem hedeflerinin paylaşıldığı, 
güne özel olarak hazırlanan tanıtım filminin gösterimiyle başladı. 
KOTO’nun; yenilik, hareket, güç, enerji, gelişim, verimlilik ve 
birliktelik olduğu vurgulanan videonun gösteriminin ardından 
KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, basın mensubu 
konuklarına hitap etti. 
Başkan Bulut konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Bildiğiniz 
gibi geçen yıl nisan ayında Odamızın organ seçimlerini 
bizlere, şehrimize, temsil ettiğimiz üyelerimize yakışır şekilde 
tamamladık. KOTO’nun Kocaeli için öneminin, büyüklüğünün, 
gücünün farkındayız. Bu nedenle seçim sürecinde, tüm 
esnafımız ve tüccarımızı kucaklama adına “KOTO Senin”, 
“Elbirliğiyle daha ileriye” dedik. Tabi ki birinci vazifemiz hele de 
böylesine sıkıntılı bir dönemde yerel esnafımızın derdine çare, 
yarasına merhem olmak. 

Projelerimizle, devletin ve diğer ilgili kurumların üst 
kademeleriyle kurduğumuz güçlü diyalogla sorunlara çözüm 
üretmek, üyemizin önünü açmak, hepimizin önceliği oldu.

Ama en az bunlar kadar önemli olan bir başka vazifemiz daha 
var; KOTO’nun itibarını ve marka değerini korumak, daha 
da güçlendirmek... Kocaeli Ticaret Odası 122 yıllık bir çınar. 
Gölgesinde serinlediğimiz, mahsulünü topladığımız, altında 
birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız koca bir yapı.
Ama en az bunlar kadar önemli olan bir başka vazifemiz daha 

var; KOTO’nun itibarını ve marka değerini korumak, daha 
da güçlendirmek... Kocaeli Ticaret Odası 122 yıllık bir çınar. 
Gölgesinde serinlediğimiz, mahsulünü topladığımız, altında 
birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız koca bir yapı. Ve bu 
çınar bizlerin sorumluluğunda değerli arkadaşlar. Bizler bu 
çınara iyi bakar, iyi besler, iyi yaşatırsak, daha nice yıllar hepimiz 
gölgesinde Kocaeli ekonomisine güç katmaya devam edebiliriz. 
İşte KOTO Yönetimi olarak bizler görev süremiz boyunca hep 
bu düşünceyle hareket ettik, kökünden yeni sürgün vermiş 
filizine kadar her birine görev ve sorumluluk verdik. Yeni sürgün 
çıkarken, köklerimiz bizi besledi. Biz hep sahadaydık, yoldaydık, 
içinizdeydik. Çok çalıştık, güzel projeler ürettik ve bir yılın 
sonunda sizlerin karşısına dolu dolu çıktık.

 

 

Bakanlarımızla, üst çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ile bürokrasi kesimiyle, yerel yönetimlerimizle 
tam bir işbirliği içinde hareket ettik, faaliyetlerimizi günlere 
sığdıramadık. Bir yılda 700’den fazla organizasyonun içinde yer 
alarak Türkiye’nin örnek kurumlarından biri haline geldik. 11 
bini aktif, 14 bin üyemizin çok büyük bölümüne yönelik sayısız 
eğitim ve danışmanlık faaliyeti gerçekleştirdik, sağlanan teşvik ve 
desteklerden daha çok üyemiz faydalansın diye adeta seferber 
olduk. Bu kapsamda son bir yıl içinde toplamda 844 üyemizi 84 
milyon 65 bin TL tutarında krediye ulaştırdık.

Üyelerimizin finansmana erişimi noktasında tüm kaynaklarımızı 
ortaya koyarken, yüksek ihracat hedefinden bir milim sapma-
dık. Arkadaşlarımızın ithalat ve ihracat konusundaki olağanüstü 
gayretleri sayesinde Türkiye’deki 365 Oda ve Borsa içinde ih-
racat atağını başlatan ilk ticaret odası olmayı başardık. Gururla 
ifade etmek isterim ki, ihracat atağımız ilk meyvelerini vermeye 
başladı. Kentimize son bir yılda, daha önce gümrüğün dahi yo-
lunu bilmeyen, hiç ihracat yapmamış 15 yeni firma kazandırdık. 

Bizler Kocaeli’de tüm gücümüz ve enerjimizle çalışırken, ülke-
mizin ekonomik pozisyonunu da gözardı etmedik.  2018 yılının 
özellikle yılın ikinci yarısından itibaren, büyük oranda yurt dışı 
kaynaklı ciddi müdahalelerle zorlu bir sürece giren Türk ekono-
misi, bu süreci de mutlaka atlatacaktır.  Söz konusu müdahale-
lerin reel sektör üzerinde yarattığı baskıyı azaltma, finansal is-
tikrarın yeniden tesisi noktasında atılan tüm adımlara “ama”sız, 
“koşulsuz” destek verdik.  Tabi ki burada odak noktamıza, yerel 
esnafımızı koyduk. Bütün çabamız yerel esnafın korunması, bir-
leşerek güçlenmesidir.

KOTO Kart Projemizin yanı sıra KOSGEB’in İşbirliği-Güçbirliği 
Destek Programı’nı en verimli şekilde hayata geçirmek için 22 
komitemizde zümre zümre toplantılar yapıyoruz. Ne kadar çok 
5 işletmeyi bir araya getirip 1 büyük işletme kurabilirsek kendi-
mizi o kadar başarılı sayacağız. Yine yerel esnafımızı hareketlen-
dirmek için ortak komite toplantılarımızdan çıkan sonuçları, bir 
rapor halinde belediye başkanlarına sunacağız, yeni dönemde 
de belediyelerle birlikte üyelerimiz için ortak çalışmalarımı-
zı sürdüreceğiz. Yerel esnafımızın önce iç pazarda, ardından 
da global pazarda rekabet edebilecek konuma yükselmesi ve 
Kocaeli markalarının dünya pazarlarında parlayan yıldız haline 
gelmesi öncelikli hedefimizdir.

Hepimiz biliyoruz ki dünya ekonomisine artık ülkelerden ziya-
de rekabet gücü yüksek kentler ve bölgeler yön vermektedir. 

Bu gerçekten hareket ederek Kocaeli Ticaret Odası’nın tüm 
organlarıyla birlikte rekabet ortamında üyelerimizin, şehrimi-
zin ve bölgemizin mücadelesine destek vermek için var gücü-
müzle çalışmayı sürdüreceğiz. Türk ekonomisinin can damarı 
olan Kocaeli’nin, Türkiye’nin geleceğe güvenle bakan, enerjisi ve 
üretkenliği yüksek bir ülke haline gelmesi konusundaki sorum-
luluğunda elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya devam 
edeceğiz. Yeni dönemde sadece üyelerimizin sorunlarını değil, 
şehrin öncelikli meselelerini de gündemimizden düşürmeyece-
ğiz. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere Kocaeli’nin acil çözüm 
bekleyen konularının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Hepimiz biliyoruz ki dünya ekonomisine artık ülkelerden ziya-
de rekabet gücü yüksek kentler ve bölgeler yön vermektedir. 
Bu gerçekten hareket ederek Kocaeli Ticaret Odası’nın tüm 
organlarıyla birlikte rekabet ortamında üyelerimizin, şehrimi-
zin ve bölgemizin mücadelesine destek vermek için var gücü-
müzle çalışmayı sürdüreceğiz. Türk ekonomisinin can damarı 
olan Kocaeli’nin, Türkiye’nin geleceğe güvenle bakan, enerjisi ve 
üretkenliği yüksek bir ülke haline gelmesi konusundaki sorum-
luluğunda elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya devam 
edeceğiz. Yeni dönemde sadece üyelerimizin sorunlarını değil, 
şehrin öncelikli meselelerini de gündemimizden düşürmeyece-
ğiz. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere Kocaeli’nin acil çözüm 
bekleyen konularının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Akabinde, Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat 
Barış, KOTO’nun 1 yıllık faaliyetlerinin detaylarıyla ele alındığı 
sunumunu gerçekleştirdi. Tüm faaliyetlerin çıktılarını ve verimli 
sonuçlarını basın mensuplarıyla paylaşan Murat Barış, şu ifade-
lere yer verdi; “Bildiğiniz üzere 3 Nisan 2018 tarihinde, üyeleri-
miz bizlere yetki verdi. Göreve gelişimizin birinci yılında geçen 
süre içerisindeki faaliyetlerimizi sizlerle paylaşmak üzere karşı-
nızdayız.



54 İŞ DÜNYASI 2019 www.koto.org.tr

KREDİLERLE, ÜYEMİZDEN ALDIĞIMIZI
ÜYEMİZE VERDİK
Yine üyelerimizin yaşadıkları mali sıkıntıları ortadan kaldırmak; 
üretim,  yatırım ve istihdam artışına katkı sağlamak için tüm  
imkânları seferber ettik.  Bu kapsamda Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve anlaşmalı bankaların  
desteğiyle Nefes Kredisi ve KOBİ Destek Kredisi vermeye  
başladık. Dönemin şartlarında en düşük ve adeta can suyu 
niteliğinde olan yıllık yüzde 9,90 faiz oranlı kredilerimizi, 100 bin 
Türk Lirası üst limitle ve 18 ay vadeyle üyelerimizin hizmetine 
sunduk. Bankalarda yıllık kredi faiz oranının ortalama yüzde 
20’lerde olduğu bir dönemde, biz üyelerimize yüzde 9,90 ile 
yani faizin yarısı oranında kredi kullandırdık. 2018 Nisan ayında  
607 üyemize, toplam 60 milyon 390 bin Türk Lirası Nefes 
Kredisi, Ağustos’ta ise 237 üyemize toplamda 23 milyon 
675 bin Türk Lirası KOBİ Değer Kredisi kullandırdık. Bu kredilerle  
Odamızdan bankalara, 17 milyon Türk Lirası aktarılmıştır.  
Genel toplamda ise 844 üyemiz, 84 milyon 65 bin Türk 
Lirası tutarında kredi kullandı. Bu rakamlarla Odamız bugün,  

kredi kullanım oranında Türkiye’nin en yüksek katılım  
düzeyine sahip Odalarından biridir. Özetle, üyemizden  
aldığımızın neredeyse tamamını, üyemize geri verdik.

İNŞAAT VE OTOMOTİV’E ÖZEL KAMPANYA        
Yine bir başka önemli konu; piyasalardaki durgunluğun aşılması.  
Bu konuda da çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Türkiye  
ekonomisinin lokomotifi, hiç şüphesiz inşaat sektörü. Ancak 
bu lokomotif durursa onu takip eden tüm vagonlar durur; 
bu bir gerçek. Bunun önüne geçmek için, Odamız meslek  
grupları içinde en fazla üyeye sahip olan inşaat sektörünü  
hareketlendirecek bir kampanya başlattık. Ziraat Bankası ile 
gerçekleştirdiğimiz 0,98 faiz oranlı kampanyamızla; Odamız 
üyesi firmalardan, kolay konut sahibi olabilmenin yolunu açtık.  
31 Aralık 2019 tarihine kadar sürecek olan kampanyayla  
ilgilenenler Odamıza başvurabilirler. Tıpkı inşaat sektöründe  
olduğu gibi, otomotiv sektöründe de piyasayı canlandırmak 
için geniş kapsamlı kampanyalarımız oldu.  Üyelerimizin uygun  
koşullarda araç alımını sağlamak için başlattığımız kampanya,  
otomotiv sektöründeki işletmelere hareket ve bereket getirmiştir.

Odamızın bir yıllık dönemdeki genel politikasını belirlerken, bunları 4 ana başlıkta sıraladık; Yerel esnaf ve tüccarın korunması, 
İhracatı artırmaya yönelik projeler, Bilgi teknoloji alt yapısının iyileştirilmesi, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürekli hale geti-
rilmesi… KOTO Yönetimi olarak, enflasyonla mücadele kapsamında Türkiye’de ilk ve tek olan bir uygulamayı; KOTO KART’ı üyeleri-
mizin hizmetine sunduk. En büyük arzumuz, yerel esnaf ve tüccarlarımızın birbirinden alışveriş yapması. Bu amaçla; İş Bankasıyla 
birlikte KOTO Kart projemizi hayata geçirdik. Bu karta sahip üyelerimiz; Kart ücreti ödemiyorlar, KOTO Kart’ı kullanımlarında üye-
lerimiz ekstra maxipuan kazanıyorlar, Havale ve EFT ücreti ödemiyorlar, Anadolu Hayat Emeklilik planından avantajlı şekilde fayda-
lanıyorlar. Gelelim istatistiklere; 2018 yılı Aralık ayından bu güne  658 üyemiz KOTO KART kullanıyor. 41 üye işletmemiz ise KOTO 
Kart’ın avantajlarından faydalanıyor. Bizim hedefimiz; KOTO Kart’ı “Kocaeli’nin Kartı” haline getirmek. Yani üyelerimizin yanı sıra, 
belirli şartları yerine getiren vatandaşlarımızın da KOTO Kart’ı kullanması ve tüm esnafın sisteme dâhil olması.

HABERLER HABERLER

Barış: Hedef KOTO KART’ı Kocaeli Kart Haline Getirmek
KOTO, BİLGİ ÇAĞINI YAKALADI
Hepimiz, çağımızın bilgi çağı olduğunun farkındayız. Odamız da, 
bilişim dünyasının fırsatlarından azami ölçüde faydalanmaktadır. 
Bu çerçevede; web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızı bilgi 
çağına uyarladık. Türkiye’de hiçbir kurumda olmayan özelliklere 
sahip, bir web sitesini Odamıza kazandırdık. Kolay, hızlı ve anla-
şılır bir içeriğe sahip olan yeni web sitemizde; Kentimizin tarihi 
ve turistik yapısını tanıtmak için KOTO Kent, Odamızdan bilgiler 
için KOTO TV, Geleceğimize ışık tutan duayenler için Ticaretin 
Çınarları, Meslek komitelerine kolay erişim ve çalışmalarını  
takipte kolaylık, Odamız birimlerine daha kolay ve doğrudan 
ulaşım, Tek tip fotoğraf gibi yeni içerik özelliklerini ekledik. Web 
Sitemiz içerisinde yer alan KOTO İstihdam Bölümümüz ise iş 
arayanla, işçi arayanların ortak buluşma noktası. Söz konusu  
bölümde, üyelerimiz aradıkları çalışanın özelliklerini sisteme  
yüklerken, çalışanlar ise kendilerine uygun işlere başvuru  
yapabiliyor. İstihdam Seferberliği kapsamında geliştirdiğimiz 
bu projeyle işsizliğin azaltılması noktasında hızlı sonuç 
 alınmasını hedefledik. 

EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE  
SOSYAL MEDYA BAŞARISI
Sosyal medya hesaplarımız da oldukça popüler… Türkiye’de 
bulunan 365 Oda ve borsa içerisinde üye sayısı, etkileşim ve 
tıklanma oranıyla ilk sırada yer alıyoruz. Son bir yılda, sosyal 
medya hesaplarından yaptığımız paylaşımlarla 5 milyon 982 bin 
635 kişiye ulaştık. Türkiye’den 38 şehir, dünyadan 45 ülkeden 
takipçi kazandık. Hedef internetin olduğu her yer. Eğitim şart 
dedik. Oda olarak ulusal ve uluslararası hibe kaynakları kulla-
narak üyelerimiz için sık sık eğitim ve danışmanlık faaliyetleri  
organize ediyoruz. Kullandığımız bu hibe kaynaklarla hem  
üyelerimize etkin hizmetler sağlıyoruz, hem de maliyetleri  
asgari düzeyde tutuyoruz. Program kapsamında düzenlediğimiz 
15 bin Türk Lirası bütçeli; “Kocaeli’de İşletmeler İçin Marka Olma 
Zamanı’ projesiyle, 50 üyemize 102 saatlik eğitim, 5 üyemize ise 
bire bir danışmanlık hizmeti verdik. 20 bin Türk Lirası bütçeli 
“Bilgi Teknolojilerinin Etkin ve Verimli Kullanımı ile İşletmelere 
Rekabet Gücü Kazandırıyoruz” projesiyle, 30 üyemize 30  
saatlik eğitim ve 5 işletmeye de danışmanlık hizmeti sağladık.

KOTO’NUN OKULU ENDÜSTRİ 
4.0’I YAKALIYOR
Oda olarak Türkiye’de birçok ilklere imza attığımızı belirtmiştik. 
Bunlardan biri de Endüstri 4.0 Süreci’ne hazırlık laboratuvarının 
kurulması... Okulumuz; Özel KOTO Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi için geliştirdiğimiz projeyle, öğrencilerimiz yüksek  
teknolojili, endüstriyel otomasyon sistemlerindeki makinelerin,  
kullanım ve bakımı konusunda eğitim alacaklar. 664 bin 448 
Türk Lirası toplam bütçeli projenin, 597 bin 208 Türk Lirası hibe 
olarak kullanıldı. Odamız; Endüstri 4.0 Sürecine Yönelik Nitelikli 
İş gücü Yetiştirmede Türkiye’ye rol model olacaktır. Hepimiz 
biliyoruz ki bilgi teknolojilerinin gelişimi ve dönüşümü ticaretin  
de kurallarını değiştiriyor. Biz de üyelerimizin bu değişim  

ve gelişime uyum sağlamaları için uluslararası alandaki  
gelişmeleri yerinde tespit ediyor, Avrupa Birliği hibe kaynaklarına  
başvuruyoruz. Bu kapsamda perakende sektöründeki üyelerimiz  
için projemizi sunduk; 300 bin Euro’luk hibe bekliyoruz. 

KOTO İHRACAT OFİSİ’NİN BAŞARILARI
Üreten kesime dönük devletin, Avrupa Birliği’nin ve farklı  
kanalların hibe ve teşvik programları bulunuyor. Ancak söz 
konusu desteklerin neler içerdiği, prosedürleri, başvuru  
kanalları, projelendirme süreci ve takibi gibi konuları ne  
yazık ki tüm üyelerimizin bilmesi mümkün değildir. Açıkçası bu  
konuda ciddi bir bilgi kirliliği de mevcut. Oda olarak bütün bu 
eksikliklerin ve sorunların önüne geçmek, üyelerimize eğitim  
ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Destek Ofisi  
kurduk. KOTO Destek Ofisi uzmanlarımız, bir yıllık süreçte,  
odamıza başvuran üyelerimize hizmet verirken, diğer  
yandan 89 üyemizi de bizzat işyerlerinde ziyaret etti. Bu arada 
Destek Ofisimiz, 343 üyemizin online taleplerine de yanıt verdi. 

İHRACAT DESTEK OFİSLERİNE 
ÖNCÜLÜK ETTİ
Güçlü kent ve ülke ekonomisi için daha çok ihracat yapılması  
değişmez bir gerçek. Bu amaçla Kasım 2018’de Ticaret 
Bakanlığı ve TOBB işbirliği ile 16 ilde 25 Oda ve Borsada 
İhracat Destek Ofisleri kuruldu.  Odamız bu konuda da  
farkını ortaya koyarak, önceden hizmete aldığı Destek Ofisi 
ile proje kapsamında kurmuş olduğu İhracat Destek Ofisi’nin  
entegrasyonunu kolayca sağladı. Öncüsü ve rol model olduğumuz  
İhracat Destek Ofisimiz; Mevcut ihracatçılarımıza pazar  
çeşitliliği konusunda kılavuz kaptanlık, Bugüne kadar dış  
ticaret yapmamış üyelerimizin de ihracata yönelmesi  
konusunda bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulundu. 

800 BİN DOLARLIK YENİ İHRACAT
Odamızın ihracat artışına dönük çalışmaları sadece destek 
ofisiyle sınırlı değil. Kocaeli’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan 
İhracat Atağı Projesi’ni hayata geçirip, proje kapsamında sayısız 
bilgilendirme semineri yaptık. İhracat Atağı Projesi kapsamında 
Temmuz ayından bu yana düzenlediğimiz 7 ayrı seminere 618 
üyemiz katıldı. Program süresince, standart bir bilgilendirmeden  
ziyade uzmanlarımız tarafından örnek uygulamalarla, sonuç 
odaklı çalışmalar yapıldı. Ve tabi bütün bu seminerlerde üyele-
rimizle yaptığımız anketlerle bir sonraki adımımızı da belirlemiş 
olduk. İhracat Atağı Projesi kapsamında verdiğimiz ve 4 günde 
toplam 32 saat süren, Ticari İstihbarat Eğitimi üzerinde ayrıca 
durmak isterim. Uluslararası ticaretin geliştirilmesi, yeni pazarlar  
bulunması ve sistemli bir iş yönetim modeli oluşturulması  
adına gerçekleştirdiğimiz eğitime 18 üye firmamızdan temsilciler  
katılmıştır. Eğitim sonrasında yaptığımız görüşmelerde ortaya  
çıkan sonuç şu; 8 firmamız aktif olarak ihracat yapmaya  
başladı ve ihracat miktarları 800 bin dolara ulaştı. Aynı şekilde  
7 firmamızın da ihracat yapmak üzere başlattıkları süreç,  
sağlıklı bir şekilde devam ediyor ve bu eğitimler devam edecek. 
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CO-MATCHİNG İLE ULUSLARARASI İŞ 
GÖRÜŞMELERİ
Üyelerimizin uluslararası pazardan daha fazla pay alması 
için çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. İlk kez geçen yıl Ticaret 
Bakanlığı alım heyeti desteği ve Doğu Marmara ABİGEM  
işbirliği ile Co-Matching İkili İş Görüşmeleri etkinliği düzenledik.  
Bu kapsamda ilk gün görüşmelere; Bosna Hersek, Kosova, 
Makedonya, Hindistan, Yunanistan ve Çin’den katılan yabancı  
iş insanları ilimizde yer alan firmaları ziyaret etti. İkinci gün 
ise; Büyükşehir fuar alanında gerçekleştirdiğimiz etkinliğe 6 
ülkeden 30’u yabancı toplamda 150’nin üzerinde iş insanı  
katılım sağladı, 250’nin üzerinde ikili iş görüşmesi yapıldı.  
Co-Matching İkili İş Görüşmeleri organizasyonunun ikincisini  
ise 19-20 Haziran 2019 tarihleri arasında planlıyoruz. 

KOTO TANITIM GÜNLERİ
Odamız; 14 bin üyesiyle Kocaeli’nin en büyük sivil toplum  
kuruluşu. Özellikle yeni üyelerimizin; kurumumuzu, çalışmala-
rımızı ve bizleri daha yakından tanıması, hatta yönetim süreç-
lerine dahil olmalarına büyük önem veriyoruz. Bu anlamda 
tüm meslek grupları için düzenlediğimiz Oda Tanıtım Günleri, 
yoğun bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda, sahanın  
beklentileri konusunda da bize fikir veriyor. Göreve geldiğimizde  
şunu söylemiştik; Bizim önceliğimiz; üyelerimizin yaşadığı  
sorunları tespit etmek, bu sorunların çözümü için acil eylem 
planları geliştirmek. Bildiğiniz üzere Oda ve Borsaların, kanun 
gereği kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırım gücü bulunmuyor.  
Ancak, bizler üyelerimizden aldığımız güçle verdiğimiz sözü  
yerine getirmek adına etkili ve sonuç odaklı çalışmalar  
yürüttük. Ticaretin gelişmesi ve üyelerimizin beklentilerinin  
karşılık bulması için yürüttüğümüz bu faaliyetlerimiz, yalnızca 
Kocaeli’ye değil, Türk iş dünyasına yeni bir ses ve nefes getirmiştir. 

TALEPLER YERİNE GETİRİLDİ
Meslek komiteleri vasıtasıyla, üyelerimizin sektörel ya da çevre  
bazlı yaşadığı sorunları raporlayan Odamız, bu raporları ilgili 
kurum ve kuruluşlara iletmiştir. Ticari ve sosyal hayatı etkileyen  
konulardaki taleplerimizin yerine getirilmiş olması, bizler için 
mutluluk kaynağıdır. Peki neydi bu taleplerimiz; Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’ndan, Mobilya ve beyaz eşyada ÖTV- KDV  
indirim süresinin Haziran ayına, Tapu harcı ve konut KDV’sinin 
yılsonuna kadar uzatılmasını talep ettik ve bu talebimiz yerine 
getirildi. Kuyumculuk sektöründe yeniden taksit uygulaması 
başlatılmasını talep ettik. Bu talebimiz de Bankacılık Denetleme 
ve Düzenleme Kurulu tarafından, 4 taksit uygulaması olarak 
tekrar hayata geçirildi. Adalet Bakanlığı’na ilettiğimiz, “hafta 
sonları nöbetçi noter sistemi” başlatılması yönündeki talebimiz, 
bakanlık nezdinde, Türkiye Noterler Birliği tarafından hayata 
geçirildi. Artık nöbetçi eczaneler gibi nöbetçi noterler, sadece 
ticaret erbabımızın değil tüm vatandaşlarımızın hizmetinde. 

HAYATA GEÇİRİLEN UYGULAMALAR
Sigortacılık sektörünün KOSGEB kapsamına alınması talebiyle  
TOBB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde gerçekleş-
tirdiğimiz girişimler neticesinde, sigorta sektöründe faaliyet  
gösteren işletmeler KOSGEB desteği kapsamına alındı. Kamuya 

iş yapan ancak döviz kurunda yaşanan dalgalanma sonucu  
artan maliyetlerden dolayı zorlanan inşaat firmalarına ek süre 
verilmesi hususunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde 
gerçekleştirdiğimiz girişim olumlu sonuçlandı. Halkevi durağının  
eski yerine alınması talebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
nezdinde yaptığımız girişimler sonucu kaldırılan otobüs durağı  
yeniden eski yerine alındı. Bütün bu düzenlemelerin dışında 
takip ettiğimiz birçok konuyu da 31 Mart Yerel Seçimleri ile 
göreve başlayan belediye başkanlarımıza ve merkezi idareye  
sunup takipçisi olacağız. Örneğin yerel esnaf ve tüccarın  
korunması, Yeni Hal Yasası, Sağlık Serbest Bölgesi yapılması,  
Kocaeli Ticari Master Planı’nın hayata geçirilmesi gibi birçok  
önemli konuyu ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıyoruz.

DEVLETİN ZİRVESİ KOTO’DA AĞIRLANDI
Sektörler için büyük önem taşıyan çok sayıda istişare toplan-
tısı da düzenledik. 3 Aralık 2018 tarihinde Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ve Türkiye Bankalar Birliği organizasyonu ile 
Kocaeli Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme 
Toplantısı’na ev sahipliği yaptık. Burada; üyelerimizi banka ge-
nel müdürleri ile birebir görüştürdük. 16 Şubat 2019 tarihinde 
ise ‘Enerji Sektörü Sorun ve Çözüm Önerileri Değerlendirmeler 
Toplantısı düzenleyerek, bu organizasyonda Enerji ve Tabii 
Kaynak Bakanı Sayın Fatih Dönmez’i, Kocaelili iş insanlarıyla 
bir araya getirdik. Enerji sektöründe yaşanan sorunlar ve çö-
züm önerilerini kapsamlı bir rapor halinde sayın bakana sun-
duk. Olumlu dönüşler bekliyoruz. 6 Mart 2019 tarihinde de 
“Adım Adım Ekonomi Kocaeli İstişare Programı” kapsamında 
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ı, Kocaeli iş dün-
yası temsilcileri ile buluşturduk. Programda üyelerimiz yaşa-
dıkları sorunları sayın bakana bire bir iletme fırsatı buldu. 12 
Mart 2019 tarihinde ise Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’ı 
‘Bölgesel İstişare Toplantısı’nda üyelerimizle bir araya getirdik. 
Bakanlarımızın katıldığı bu tür verimli toplantılarda sektörel 
sorunlar ve çözümüne ilişkin hazırladığımız kapsamlı raporla-
rı da kendilerine ilettik. Oda olarak gerek Büyükşehir, gerekse 
tüm ilçe belediye başkanlarımız ile sürekli temas halinde bu-
lunup, kentin vizyoner projelerine katkı sağlama arzusundayız. 

KOCAELİSPOR SEVGİSİ VE DESTEĞİ
Oda-Borsa seçimlerinin ardından gerçekleşen Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 74. Genel Kurulu’nda Başkanımız 
Necmi Bulut, Ticaret Odaları Konseyi’ne seçildi. Başkanımız 
aynı zamanda Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Üyeliği ve Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri-
ni sürdürüyor. TOBB sektör meclis başkanlarının katılımı ile 
Odamızda düzenlenen istişare toplantıları da, önemli me-
selelerin ele alındığı bir platforma dönüştü. Tüm bu faaliyet-
lerimizi hayata geçirirken kentimizin en önemli, en kıymetli 
markalarından Kocaelispor’umuzu da tabi ki unutmadık. Yeşil 
Siyahlı ekibe en önemli desteği veren kurumların başında, 
Kocaeli Ticaret Odası geliyor. Komite ve meclis üyelerimiz 
Kocaelispor’a üye olurken, takımımızın tüm iç saha maçla-
rını meslek gruplarımızla birlikte izledik. Play Off ‘lar sonu-
cunda 2. Lige yükseleceğimizden hiç kuşkumuz yok. Bu ko-
nuda hem teknik kadromuza hem futbolcularımıza, hem de 
Kocaelispor’a gönül veren bu kentin enerjisine güveniyoruz.

YURT DIŞI FAALİYETLERİ
Katar’daki iş olanaklarını ve üyelerimize sağlayacağı avantaj-
ları yerinde tespit etmek üzere, Eylül 2018’de Katar’a bir he-
yet gönderdik. Bildiğiniz üzere Katar, 2022 Dünya Kupası’na 
ev sahipliği yapacak. Özellikle inşaat sektörü ile ilgili fırsatla-
rı değerlendirmek amacıyla Katar’a giden heyetimiz, burada 
Büyükelçiliğimiz, Ticaret Müşavirliğimiz, Katar Ticaret Odası 
ve Katar’da faaliyet gösteren Türk firmalarıyla görüşmeler 
gerçekleştirdi. Ayrıca uluslararası öneme sahip Katar Big 5 
İnşaat Fuarı’nı da ziyaret eden heyetimiz temaslarda bulun-
du. Bu temaslar sonrasında bir üyemiz Katar’a ihracat baş-
lattı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz ise Ekim 
2018’de Azerbaycan’a düzenlediğimiz ticari iş gezisine katıldı. 
Heyetimiz bu gezide de Büyükelçiliğimiz, Ticaret Müşavirliğimiz, 
Azerbaycan İşadamları Birliği ve Türk-Azerbaycan İşadamları 
Derneği ile Bakü-Build İnşaat Fuarı’nda görüşmelerde bulun-
du. Ülke ziyaretleri dışında Odamızda, ilgili ülkelerin temsilcileri 
ve Ticaret Bakanlığı uzmanlarının katılımıyla “ülke bilgilendirme 
toplantıları” düzenlendi. Toplantıya katılan üyelerimizin ülke 
temsilcileri ile ikili iş görüşmeleri yapmalarına olanak sağlandı. 

EĞİTİM KONUSU ÖNEMLİ
Eğitim konusuna bir kez daha vurgu yapmak istiyorum. 
Kendi imkanlarımızla üyelerimize verdiğimiz mesleki ve teorik  
eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Bu eğitimlerimizin ücretsiz 
olduğunu da hatırlatmak isterim. Kocaeli Ticaret Odası Eğitim 
Vakfı yani KOTEV tarafından düzenlenen 33 eğitim programına 
1050 kişi katıldı ve yüzde 100’e yakın oranda başarı sağlandı. 
Girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla KOSGEB’le düzenlediğimiz 
toplam 12 uygulamalı girişimcilik eğitimine 415 kişi katılırken, 
398’i sertifika almaya hak kazandı. Üyelerimizin yanlarında  
çalıştırdığı personelin zorunlu olarak aldığı eğitimler de 
Odamızda düzenlendi. Bu kapsamda Kocaeli Halk Eğitim 
Merkezi işbirliği ile Odamızda 3 hijyen eğitimi yapılırken, 78  
kişiye sertifika verildi.

FUARLAR VE YENİ HEDEFLER
Son olarak fuarcılık alanında yaptığımız çalışmalara da  
değinerek toplantımızı bitireceğim. Kocaeli Valiliği koordinas-
yonunda Nisan ayında düzenlenen Kocaeli İnsan Kaynakları 
İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunda aktif  
olarak yer aldık. Odamız, geçtiğimiz yıl 10. Kitap Fuarı’na özellikle  
kitaba ulaşmakta güçlük çeken öğrencileri hedefleyen ‘Kitap 
Sevginize Ortak Oluyoruz’ isimli kampanya ile katılırken, bu  
kapsamda, 1.500 öğrenciye indirimli kupon hediye etmişti.  
Bu yıl 11.’si düzenlenen Kitap Fuarı’nda da aynı desteğimiz  
sürüyor. Dünya İslam Sağlık Birliği ve Sağlık-Der tarafından 
Aralık 2018’de İstanbul’da düzenlenen “Dünya Müslüman Sağlık 
Toplulukları Kongresi ve Fuarı”nda üyelerimizin ürün ve hizmet  
tanıtmalarına imkan sağladık. Fuarın ardından şehrimize  
gelen Dünya İslam Sağlık Birliği ve Sağlık-Der yetkilileri,  
uluslararası fuar alanımızı inceleyerek, önümüzdeki yıl 
planlanan fuar  organizasyonunun Kocaeli’de yapılması için  
görüşmeler gerçekleştirdi.

DEVAM EDECEĞİZ…
Odamızca birçok konuda ilk olduğunu düşündüğümüz iyi 
uygulama örneklerini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Yönetim 
Kurulu olarak meclisimizle, meslek komitelerimizle ve  
çalışanlarımızla hedeflerimize odaklandık. Şeffaf, hesap verebilir,  
sürdürülebilir, katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışı 
ile üyelerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Odamıza 
ve üyelerimize değer katan projelerin yanında, kentimizin  
geleceğini yakından ilgilendiren her çalışmanın içerisinde yer 
alacağımızı da bilmenizi isteriz. Bu yolculukta, bizim en önemli 
yol arkadaşlarımızdan biri de sizlersiniz. Bundan sonraki  
süreçte de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırken  
desteğinizi ve yapıcı eleştirilerinizi de bekliyoruz. Unutmayın ki 
hemen her biriniz aynı zamanda Odamızın birer üyesisiniz.
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Üyelerinin sesi olmaya devam eden Odamız, bünyesinde yer 
alan 22 meslek komitesinin temsilcileriyle kapsamlı toplantılar 
yapmış, kentin adeta ticaret röntgenini çıkartan kapsamlı bir 
rapor hazırlamıştı.

Sektörlerin sorunlarının tek tek tespit edildiği ve çözüm  
önerilerinin geliştirildiği rapor, Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a Kocaeli program-
larında birebir sunulmuş, ilgili tüm bakanlıklar nezdinde de  
girişimlerde bulunulmuştu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
de paylaşılan rapor, meyvelerini vermeye başladı. 30 Haziran 
olan tapu harcındaki indirim süresinin yılsonuna, konut,  
otomotiv, beyaz eşya ve mobilyada ÖTV ile KDV indiriminin 30 
Haziran 2019’a kadar uzatıldığı müjdesinden sonra, üyelerimiz 
için talep ettiğimiz 2 uygulama daha hayata geçti.

KUYUMCULUK SEKTÖRÜ TAKSİT DÜZENLEMESİ
Ağustos 2018’de yapılan düzenleme ile kuyumculuk sektöründe 
kredi kartlarına taksit imkanı kaldırılmıştı. Odamızın  
girişimleriyle, kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak  
adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde  
kredi kartına 4 taksit imkanı getirecek düzenleme yapılarak  
yürürlüğe girdi. Taksitlendirmenin; çeyrek altın, gram altın,  
külçe altın gibi ürünleri kapsamadığı ifade edildi.  

NÖBETÇİ NOTER UYGULAMASI
Kocaeli Ticaret Odası’nın 2015 yılından bu yana Adalet Bakanlığı 
nezdinde girişimlerde bulunduğu ve 3 kez üst yazıyla talep 

ettiği nöbetçi noter uygulaması da 6 Nisan 2019 Cumartesi 
günü başladı. İkisi Anadolu, ikisi Avrupa yakasında olmak  
üzere İstanbul’da dört, Ankara ve İzmir’de ikişer, diğer illerde 
de birer noter nöbet tutacak. Nöbetçi noterler cumartesi ve 
pazar günleri 09.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek. Türkiye 
Noterler Birliği, internet üzerinden nöbet tutacak noterlikleri 
ilan edecek. Nöbetçi noterliklerde bütün işlemler yapılabilecek.  
Noterlerin hafta sonu görev yapmalarını daha çok hafta içi  
çalışan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacağı, özellikle 
ikinci el araç alım-satımda etkili olacağı biliniyor. 

Hayata geçen iki düzenlemeyle ilgili açıklama yaparak, 
Kocaeli iş dünyası adına teşekkürlerini sunan Kocaeli Ticaret 
Odası Başkanı Necmi Bulut, “KOTO olarak asli görevimiz,  
üyelerimizin sorunlarını tespit edip, çözümüyle yükümlü  
noktalara iletmek ve takibini gerçekleştirmektir.  
Tüm sektörlerimizin iştirakiyle hazırladığımız rapor, Kocaeli iş 
dünyasının hızını kesen sorunların tespitini, sahadaki  
arkadaşlarımızın görüşleriyle hazırlanan çözüm önerilerini 
içermektedir. Bu raporumuzu Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a bizzat sunduk,  
ilgili tüm bakanlık ve mercilere de ilettik. Güzel haberler almış  
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kuyumculuk sektöründe tak-
sitli alışveriş ve ticaretin aksamadan yapılabilmesini mümkün  
kılan nöbetçi noter uygulaması, Kocaeli iş dünyamız adına  
ivme kazandıran bir gelişmedir. Devletimize görüş ve  
önerilerimize önem vererek düzenlemeleri hayata geçirdiği 
için teşekkür ediyor, rapordaki diğer maddelerin de ivedilikle 
hayata geçirilmesini bekliyoruz. Buna inancımız tam” dedi. 
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TOBB’un 75. Genel Kuruluna 
Katılım Sağladık

KOTO, Üyelerinin Sesi Olmaya
Devam Ediyor
Kocaeli Ticaret Odası’nın bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunarak aldırdığı, ÖTV ve KDV indirimlerinin devam etmesi kararından 
sonra, şimdi de kuyumculuk sektöründe taksitli alışveriş ve ticaretin aksamadan yapılabilmesini mümkün kılan nöbetçi noter 
uygulaması hayata geçiyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 75’inci Genel 
Kurul programı, Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Başkan Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile birlikte Ata’nın manevi huzuruna çıkan Oda/
Borsa camiası, saygı duruşunda bulundu. Akabinde, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılımlarıyla TOBB İkiz Kuleler 
bahçesinde Oda/Borsalar tarafından kurulan yöresel ürünlerin  
ikram edildiği stantlar gezildi. Kocaeli Ticaret Odası’nın, 
İzmit pişmaniyesi, Çenesuyu, Rodopi Kahve ile misafirlerini  
ağırladığı stantta, ilimizin yöresel ve marka ürünleri çok sevildi.

Genel kurulun ikinci gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde Oda/Borsa  
camiasına hitap etti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu genel 
kurul konuşmasında ‘birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi’  
temasına vurgu yaparak, iş dünyasının önümüzdeki süreçte  
gündemin ekonomi olmasını istediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
ekonomiyi gündemin ilk maddesi yapma önerisinde  

bulunurken, rekabet gücünü artıracak yapısal reformları 
arka arkaya hayata geçirmek gerektiğini vurgulayarak, “Zira  
ekonomide atılacak çok adım yapılacak çok iş var. Hükümetimiz  
seçim öncesinde bunun sinyalini verdi. Seçimler geride kaldığına 
göre artık hızla harekete geçilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

TOBB 75. Genel Kurulunu değerlendiren Odamız Yönetim  
Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Birlik Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan talepler ve 
öneriler listesinin, iş dünyasının geleceği için çok önemli  
olduğunu belirterek, “İnanıyoruz ki iş dünyamızın istediği  
köklü reformlar ivedilikle hayata geçirilecek, iş insanımızın  
önü daha da açılacaktır. KOTO olarak üzerimize düşen 
sorumluluğun farkındayız. Gerek üyelerimizin görüş ve 
önerilerini ilettiğimiz raporlarımızla, gerek birlik toplantı-
larımıza gösterdiğimiz üst düzey katılımla gerekse saha  
projelerimizle, fayda üretmeye devam ediyoruz, edeceğiz” dedi.

Kocaeli Ticaret Odası’nın da aralarında yer aldığı 365 Oda/Borsa’nın çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  
75’inci Genel Kurulu’nu 1-2 Mayıs 2019 tarihleri arasında TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleşti. TOBB Başkanı  M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun  
başkanlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen 75. Genel Kurul’a; Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanımız Akın Doğan, Meclis Başkan Yardımcılarımız  Alp Kayalar,  
Hüseyin Avni Aslan, TOBB Delegelerimiz; Abdin Öztürk, Ali Suat Birer, Cafer Kozluca, Hasan Kanca, Hasan Kaya,  
Hızır Fatih Sarıoğlu, Hüseyin Eryaşar, Kerim Bayramoğlu, Medet Aydın, Oktay Alkan, Yaşar Can, KOTO Genel Sekreterimiz 
 Mert Anlıpak, Oda/Borsa başkanları ile yönetimleri katıldı. 
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KOTO ve Ziraat Bankası İşbirliğiyle; % 0,98 Faizli 
Konut Kredisi

‘Alışveriş Senden,
Kitabın KOTO’dan’

75 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞE İNDİRİM KUPONU

Uluslararası Pazarlara Açılmanın En Kısa Yolu: 
Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliği

Kocaeli iş dünyasının lider kuruluşu KOTO, konut faizlerinin  
yükselmesi nedeniyle durgunluğun hakim olduğu inşaat  
sektörünün geleceği için Ziraat Bankasıyla önemli bir protokol 
imzaladı. Hem inşaat sektörünü canlandırarak mevcut  
konut stokunu eritmek hem de vatandaşların uygun koşullarda  
konut sahibi olabilmesini sağlamak amacıyla imzalanan Katkı 
Paylı Konut Kredisi Protokolü’ne göre, vatandaşlar Ziraat 
Bankası’ndan % 0,98 faizle konut kredisi kullanabilecek. 

Sektör adına çok önemli bir gelişme olan protokol için imza  
töreni düzenlendi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Başkan Yardımcımız Hüseyin Gezer, Sayman Üyemiz 
Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcımız Hüseyin Avni Aslan, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Abdurrahman Çuhadar, Ömer Efe 
ve Yusuf Erenkaya ile ev sahipliği yaptığı törende Ziraat Bankası 
Bölge Başkanı Rehber Birkan, Satış Yöneticisi Orhan Güler ve 
Ziraat Satış Yetkilisi Murat Akyıldız yer aldı.

Protokol töreninde konuşan Başkanımız Necmi Bulut,  
inşaatın, hem ülkemiz hem de ilimiz ekonomisi için lokomotif  
görevi üstlendiğini, inşaatta başlayacak canlanmanın 200’ü 
aşkın alt kalemi canlandıracağını ifade ederek, “Protokolün  
sektöre büyük canlılık getirmesini hedefliyoruz. Dünya çapında  

iyi işler yapan konut üreticilerimizin mevcut konut stokunu, 
piyasanın çok altında bir faiz oranıyla, konut sahibi olmak  
isteyenlerle buluşturuyoruz. Biz KOTO olarak elimizi taşın altına 
koyduk. Müteahhitlerimiz de çok ciddi bir fedakarlık yapacak 
ve katkı paylarını kendileri ödeyerek, vatandaşlarımıza uygun 
şartlarda ev sahibi olmalarına katkı sunacaklar. Şimdi tüm 
vatandaşlarımızı bu protokolden faydalanmaya davet ediyoruz.  
Ziraat Bankamıza da değerli işbirlikleri dolayısıyla teşekkür  
ediyoruz” dedi.

Ziraat Bankası Bölge Başkanı Rehber Birkan, KOTO ile  
işbirliğinin çok değerli olduğuna dikkat çekerek ve protokolün  
detaylarına yer vererek, “Protokol, firmaların sahip olduğu  
tamamlanmış veya inşaatı devam etmekte olan birinci el  
konutları kapsamaktadır. Katkı Paylı Konut Kredisi sözleşme-
sinden yararlanmak isteyen KOTO üyesi müteahhitler öncelikle 
KOTO’ya başvurarak, Oda Üyeliği Belgesi temin edeceklerdir.  
Akabinde bu belge ile birlikte Ziraat Bankası şubelerinde  
imzalayacakları Katkı Paylı Konut Kredisi Sözleşmesi’ne  
müteakip müşterilerini bu kampanyadan faydalandırabilecektir.  
0,98 oran ve 120 ay vade ile azami 750 bin TL olan Katkı Paylı 
Konut Kredisi 31 Aralık 2019 tarihine kadar kullandırılabilecektir”  
ifadelerine yer verdi.

Kocaeli Ticaret Odası’nın her yıl Kocaeli Kitap Fuarı’na özel olarak 
hayata geçirdiği ‘Alışveriş Senden Kitabın Benden Kampanyası’ 
devam ediyor. Kampanyaya dahil olan işyerlerinden 75 TL 
ve üzeri alışveriş yapan vatandaşlar kazandıkları indirim  
kuponlarıyla, 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda indirimli kitabın  
mutluluğunu yaşadı.

Kocaeli Ticaret Odası’nın organizasyonunda yer aldığı, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Kitap 
Fuarı, 27 Nisan 2019 Cumartesi günü kapılarını açtı. Her yıl 
Kocaeli Kitap Fuarı’na özel kampanyalar düzenleyen Kocaeli 
Ticaret Odası, bu yıl da ‘Alışveriş Senden, Kitabın Benden 
Kampanyası’nı geniş kesimlere yayarak yeniden başlattı. 
Kampanyanın ilk yılında binlerce kitabı, kitapseverle buluşturan,  
geçtiğimiz yıl da kitaba erişmekte güçlük çeken öğrencileri  
indirimli kuponlarla mutlu eden KOTO, bu yıl 10 TL indirim  
sağlayan 10 bin adet kupon bastırdı. Kampanyaya dahil olan 
işyerlerinden 75 TL ve üzeri alışveriş yapan vatandaşların sahip 
olduğu ve dar gelirli öğrencilere de hediye edilen indirimli kitap 
kuponları, 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda kullandı.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, ‘Alışveriş 
Senden, Kitabın Benden Kampanyası’nın hem ticarete hem de  
vatandaşlara değer kattığını belirterek, kitapseverleri indirimli  
kitap kazanmaya davet etti. “Kocaeli Ticaret Odası olarak,  
üyelerimizi fayda üretebilecekleri ve sadece ekonomik 
değil sosyo-kültürel anlamda da kente daha fazla katkı  
sunabilecekleri organizasyonlara dahil etmeye devam  

edeceğiz” diyen Başkan Bulut, ilginin yoğun bir şekilde devam 
ettiğini söyledi. Yerel esnafın korunması ve desteklenmesi  
adına, şubeleşme ile faaliyet yürüten zincir mağazaların  
kapsam dışı bırakıldığı kampanyada; Kocaeli Vergi Dairelerine 
vergi ödeyen, KOTO’nun faaliyet bölgesinde ticaret yapan  
firmalar yer aldı.

Co-Matching Etkinliğinde, 
• Sektörün önde gelen firmalarına ürün, proje ve hizmetlerinizi 
sunabilir, 
• Yurtdışı bağlantıları ile iş ağınızı genişletebilir,
• Yeni ticari ve teknolojik işbirlikleri ve proje ortaklıkları  
kurabilirsiniz.
İlgili Sektörler:                                                                                              
• İnşaat & Yapı Malzemeleri
• Makina İmalatı
• Metal & Metal İşleme 
• Plastik & Kauçuk 
• Otomotiv 
• Kimya (Oto Boya ve Bakım Ürünleri) 
• Enerji 

• Elektrik – Elektronik
• Turizm 
Co-Matching Etkinliği Kapsamında Hizmetlerimiz: 
• Firma profillerinin online sistemde yayınlanması
• İkili iş görüşmeleri organizasyonu
• İngilizce - Türkçe, Türkçe - İngilizce tercüme

Web sitesi: http://co-matching.com/     
Kayıt: https://co-matching2019.b2match.io/
İletişim: Yelda KANPARA – ykanpara@abigemdm.com.tr
                Burak ÇAKIR – bcakir@abigemdm.com.tr  
                Özlem ÇİÇEK – ocicek@abigemdm.com.tr
                Oğuz ÇAĞIL – oguz.cagil@koto.org.tr   
Telefon: (0262) 322 30 10 -323 08 56

Kocaeli Ticaret Odası ve Doğu Marmara ABİGEM işbirliğinde,  
20 Haziran 2019 Perşembe tarihinde Co-Matching ikili iş  
görüşmeleri etkinliği düzenlenecektir. 

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Co-Matching ikili iş görüş-
meleri, Odamızda yapılacaktır. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 
firma temsilcileri Türkiye pazarında stratejik ortaklar bulmak, 
yatırım ve ticaret ortamını değerlendirmek üzere Kocaeli’ye  
gelecektir.
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Kocaeli Ticaret Odası’nın, ihracat atağı tüm hızıyla sürüyor. 
Ulusal ve uluslararası birçok firmaya ürün ve hizmet tedarik 
eden Kocaeli’nin, ‘nokta atışı destek ve kılavuzla’ daha çok ih-
racatçı firmaya sahip olabileceğini saptayan Kocaeli Ticaret 
Odası, yeni bir seminer programı daha düzenledi. T.C. Ticaret 
Bakanlığı, TOBB koordinasyonu ve Kocaeli Ticaret Odası işbir-
liğinde düzenlenen ‘Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri’nde fir-
malara, ihracat yapmanın yolları anlatıldı. 

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, KOTO’nun profesyo-
nel kadrolarının ihracat yapmak isteyen firmalara her alanda 
tam destek olmak için yetkin ve hazır olduğunu ifade ederek, 
“Bildiğiniz gibi Kocaeli “ülkemiz ekonomisinin lokomotifi” sana-
yinin, ticaretin ve ihracatın merkezi konumundadır. 35 liman 
ve iskelesi, 2 üniversitesi, Bilişim vadisi ve 13 OSB’si ile hem 
ekonomi de hem de ulaşımda bir cazibe merkezidir. 2018 yı-
lında TÜİK’ten alınan, Kocaeli gümrüklerine göre dış ticaret 
verilerine bakacak olursak; 23 Milyar 869 milyon dolar ihracat 
gerçekleşmiş, 35 milyar 921 milyon dolar da ithalat gerçekleş-
miştir. Türkiye toplam ihracatının % 14,21’i toplam ithalatının 
da % 16,10’unu Kocaeli gümrüklerinden karşılanmıştır. Kocaeli 
Türkiye otomotiv ihracatının - %38’ini kimya sanayi ihracatının 
%27’sini ve metal sanayisi ihracatının %18,8’ini karşılamaktadır. 
İlimiz mevcut ihracat rakamlarının yanı sıra, bu rakamları daha 
yükseğe taşıyacak potansiyele de sahiptir.  

Bu potansiyeli gün yüzüne çıkarmak amacıyla, geçtiğimiz yıl 
Odamızın başlatmış olduğu ve halen uygulamaya devam etti-
ğimiz “ihracat atağı projesi” kapsamında birçok program ger-
çekleştirdik. Ayrıca, çatı kuruluşumuz TOBB’un “Yeni ürün, yeni 
Pazar, yeni ihracatçı” sloganı ile başlattığı “İhracat Destek Ofisi” 
projesini en kısa sürede faaliyete geçiren kurumların başında 
yer alıyoruz. Hedefimiz, KOBİ’lerden başlayarak bütün iş dün-
yasının, ihracat potansiyeli yüksek firmaları daha yukarılara taşı-
mak ve ihracatçı olmayan ya da çok az ihracatı olan firmalara da 

yol gösterici olarak onlarında ilerlemelerine yardımcı olmaktır. 
İhracat yapmak isteyen firmalarımıza kılavuz kaptanlık yapmak 
için hazırız” ifadelerine yer verdi.

Akabinde, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Şube 
Müdürü Necati Korkmaz; Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri, 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzmanı 
İbrahim Kumaş; İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, Türk 
Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının 
Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı 
Birim, Marka ve Tasarım Destekleri, Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara 
Giriş Desteği, E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Pazara Giriş 
Belgelerinin Desteklenmesi, Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar 
Katılımlarının Desteklenmesi, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel 
Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Halit Oral Akbay; Ülke 
Masaları- Rusya Pazarına İhraç İmkanları, Türk Eximbank 
Müdür Yardımcısı Tahsin Yüksel ve Türk Eximbank Uzmanı 
Erkin Öğren; Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti 
Programları hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi.

HABERLER HABERLER

İhracat Atağı Projesi 
Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri ile Devam Etti

Öğrencilerimizden Sosyal Sorumluk Projesi:
LÖSEV Yararına Kermes Düzenlendi

Heyetimiz İl Ticaret Müdürü’nü  
Ziyaret Etti

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Başkan 
Yardımcılarımız Hüseyin Gezer ve Volkan Yılmaz ile Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Yusuf Ziya Uludüz, Murat Barış ve Yusuf 
Erenkaya’nın da katıldığı Özel KOTO Koleji’nin LÖSEV Yardım 
Kermesinde Kocaelisporlu futbolcular öğrencilerle bol bol 
özçekim yaptı. KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürvekili Recep Karaaslan, ‘Bahar Kermesi bu yıl okulumuz  
bahçesinde LÖSEV’e yardım temalı olarak düzenlendi. 
Öğrenciler evlerinde ailelerinin yaptığı yiyecekleri LÖSEV’e  
yardım amaçlı sattılar.’ dedi.

KOTO Başkanı Necmi Bulut, LÖSEV Yardım Kermesine katılan  
Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Tuncaboylu ve 
Kocaelisporlu futbolculara teşekkür ederek ‘Anı Kupası’  
armağan etti.

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri LÖSEV yararına kermes düzenledi.

Kermese, Kocaelispor futbolcuları Volkan Mert Korkmaz, Mesut Özdemir ve Kemal Can Aydemir’de katılırken öğrenciler Yeşil 
Siyahlı futbolcuları coşkulu tezahüratla karşıladı. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis 
Başkanımız Akın Doğan Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Efe ile 
geçmiş dönem Meclis Üyemiz Selçuk Bakırlı  İl Ticaret Müdürü 
Veysi Uzunkaya’yı ziyaret ettiler. 

İl Ticaret Müdürlüğünün yeni binasında gerçekleşen ziyarette 
KOTO Başkanı Necmi Bulut, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya 
ile  başta Tüketici Hakem Heyetlerindeki Ticaret Odası  
temsilcileri  olmak üzere KOTO üyesi perakende satış yapan  
işyerlerinde çalışanlara yönelik eğitimleri ve yaşanan sorunlara 
karşı alınacak önlemleri görüştü.
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KOSGEB Kocaeli İl Müdürü İbrahim Ustaömer; firma müdürü,  
işletme müdürü pozisyonlarındaki katılımcılara, KOSGEB’in 
sağladığı desteklerle ilgili bilgi sunarken, KOTO’nun iştirakçisi 
olduğu ABİGEM yetkilileri ise, firmalara proje yazımında destek 
olduklarını duyurdu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Bulut yerel marketlerin her mahallede 
açılan ulusal market zincirleriyle birleşmeden ve güç birliği  
yapmadan mücadele etmelerinin mümkün olmadığını  
vurgularken, Büyükşehir Belediyesine yapılan ziyarette yeni 
seçilen başkan Tahir Büyükakın’la görüşmelerinde yerel  
esnafı koruyacak bir ‘Ticari Master Plan’ yapılmasını gündeme  
getirdiklerini söyledi.

Ziyarette yaptığı konuşmasında, Doç. Dr. Büyükakın’a 
yeni görevinde başarılar dileyen Bulut, “Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile, KBB Genel 
Sekreterliği döneminde başarılı projeler yürütmüş, 
Bilecik Valiliği görevinde iken de bir araya gelme  
fırsatı bulmuştuk. Kocaeli’yi iyi tanıdığına inandığımız  
Doç. Dr. Büyükakın ile yeni dönemde Kocaeli iş  
dünyamız adına birçok başarılı projeyi hayata  
geçireceğimize inanıyoruz” dedi. Başkanımız Bulut  
ziyarette, KOTO’nun vizyon projeleri olan İhracat 
Atağı, KOTO İhracat Destek Ofisi, KOTO üyelerinin 
ayrıcalıklı hizmeti KOTO Kart, ücretsiz eğitim üssü 
KOTEV çalışmaları hakkında da bilgilendirdi. 

Seçimden önce Kocaeli Ticaret Odası’nda, kentimiz iş 
insanlarıyla bir araya geldiğini ve çok verimli çıktıları 
olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Tahir Büyükakın, “KOTO kentimizin  
değer ve fayda üreten kurumlarının başında geliyor. Özellikle  
ekonomimiz için değer üretmeleri, sadece Kocaelimiz değil,  

ülkemizin geleceği adına anlamlı. Seçimden önce bir araya  
geldiğimiz istişare toplantımızda iş dünyamızın sorunları ve  
çözüm önerilerini içeren kapsamlı bilgilendirmelerde  
bulunmuştunuz. Hep birlikte bu sorunları çözeceğiz” dedi.

Odamız tarafından, üyelerimizin KOSGEB başta olmak üzere devlet desteklerinden faydalanması ve gücüne güç kalması amacıyla 
bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanımız Necmi Bulut, Meclis Üyelerimiz Oktay Alkan, Fatih Günen ve Abdurrahman Kaya ile 9.Meslek Komitesi 
Başkanımız Mehmet Kozan başkan yardımcımız Mehmet Buzacı ile ev sahipliği yaptığı toplantıya KOTKO ve Ticari Siteler Birliği 
Başkanı Birol Öztürk’te katıldı.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanımız Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Hüseyin 
Gezer, Volkan Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcılarımız Alp Kayalar, Hüseyin Avni Aslan, Meclis Katip Üyemiz Sema Kalafat, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyemiz Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Abdurrahman Çuhadar, Ömer Efe, Murat Barış, Yusuf Ziya 
Uludüz ve Yusuf Erenkaya’nın yer aldığı KOTO heyeti, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri’nde, Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı görevine seçilen Dr. Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti. 

Marketçilere Yönelik KOSGEB Destekleri  
Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

KOTO Heyetinden, Başkan Büyükakın’a  
‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti

KOTO’dan, Başkanlar Kocaman ve Turan’a  
‘Hayırlı Olsun’ Ziyaretleri

KOTO Heyeti 
Başiskele Belediye Başkanı Özlü’yü Ziyaret Etti

Odamız Yönetim Kurulu Necmi Bulut, Meclis Başkanımız 
Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Hüseyin 
Gezer, Volkan Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz; Murat Barış, Abdurrahman Çuhadar, Yusuf Ziya 
Uludüz, Ömer Efe ve Yusuf Erenkaya’nın yer aldığı KOTO heyeti, 
ilk olarak Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı ziyaret 
etti.

Başkan Kocaman, ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, 
KOTO’nun Kocaeli’nin en değerli markası olduğunu ifade etti. 
Başkan Kocaman’a nazik ev sahipliği dolayısıyla teşekkür eden 

Başkan Bulut, “Kartepe Belediye Başkanlığı görevinizin hayırlı 
olmasını diliyorum. İlçemiz için değerli projeler üreteceğinize 
inancımız tam” dedi.

Akabinde, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ı ziyaret eden 
heyet, Başkan Turan’a da görevinde başarılar diledi. Seçimden 
önce KOTO Yönetim Kurulu Üyesi olan Turan’ın yeni görevinde 
de başarılı çalışmalar yapacağına inancını dile getirerek, “Birlikte 
güzel çalışmalara imza attık. Kandıra Belediye Başkanlığı göre-
vinizde de işbirliklerimizin artarak devam edeceğini düşünü-
yorum” dedi. Başkan Turan, KOTO heyetine ziyaret dolayısıyla 
teşekkür etti.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcımız Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyemiz Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Abdurrahman 
Çuhadar, Ömer Efe, Yusuf Ziya Uludüz ve Yusuf Erenkaya’dan 
oluşan KOTO heyeti, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel 
Seçimlerinde, Başiskele Belediye Başkanlığı görevine seçilen 
Yasin Özlü’yü makamında ziyaret etti.

Başkanımız Bulut ziyarette, KOTO’nun son dönemde 
Sağlık Turizmi konusunda Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptığı  
görüşmeleri anlatırken Termal Turizm yatırımlarının 
Başiskele’ye yönlendirilmesi için Başiskele Belediyesi ile işbirliği  
yapacaklarını belirtti.

KOTO heyetinin ziyaretinden memnun oluğunu belirten 
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü , ‘Başiskele termal su 
kaynağının birçok hastalık için şifa kaynağı olduğunu biliyoruz. 
Termal Turizm yatırımlarımızın Başiskele’ye kazandırılması için 
Kocaeli Ticaret odası ile işbirliği yapmaya hazırız ‘ dedi.

Odamız heyeti, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçiminde göreve seçilen belediye başkanlarını ziyaret ederek, hem ‘hayırlı olsun’ 
dileklerini sunuyor, hem de KOTO’nun projeleriyle ilgili kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuyor.
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Kocaeli iş dünyasının öncü kuruluşu 
KOTO, kentin sosyo-ekonomik hayatına 
daha fazla katkı sunmak ve üyelerinin  
ticaretlerini geliştirmek adına yürüttüğü 
projeleri, merkezi ve yerel yöneticilerle  
kurduğu güçlü ilişkilerle de pekiştiriyor.  
İkili diyaloglara önem veren KOTO, 31 
Mart 2019 Yerel Seçimleriyle birlikte  
göreve gelen belediye başkanlarını ziyaret 
ederek, hem ‘hayırlı olsun’ dileklerini, hem 
de üyelerin görüş ve önerilerini iletiyor.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 
Bulut, Meclis Başkanımız Akın Doğan, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız 
Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Meclis 
Başkan Yardımcımız Alp Kayalar, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz; Murat Barış, Yusuf Erenkaya, Mehmet Akif Şen, 
Yusuf Ziya Uludüz, İbrahim Atalay, Abdurrahman Çuhadar, 
Meclis Katip Üyemiz Sema Kalafat’ın yer aldığı KOTO heyeti, 
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Derince 
Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü makamında ziyaret etti.

Başkanlar Fatma Kaplan Hürriyet ve Zeki Aygün’e görevlerinde  
başarılar dileyen Başkanımız Necmi Bulut, “Oda üyelerimiz,  
sağlıktan turizme, kentsel dönüşümden bilişime kadar 
Kocaelimiz için hayata geçirilecek her bir uygulamayı hayata  
geçirme noktasında oldukça yetkin. Kocaeli’nin geleceğinin  
yine Kocaelili iş insanları tarafından şekillendirilmesini  

oldukça önemsiyoruz. Bu konuda bizlere ve üyelerimize sonsuz  
desteklerinizi esirgemeyeceğinizi biliyoruz” dedi. Başkan Bulut, 
üyelerin görüş ve önerilerini de başkanlara iletti.

Başkan Bulut’a ve KOTO heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür  
eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yeni  
dönemdi doğrudan alımlarımızın hepsini İzmit esnafımızdan  
yapacağız. İhale şartnamelerimizi de kentimizdeki esnafı  
korumaya yönelik yapacağız. İzmit’in ekmeğini İzmit’in insanı  
yiyecek. İlk talimatlarımdan birisi bu oldu” dedi. Derince 
Belediye Başkanı Zeki Aygün ise, KOTO’nun kentin önemli  
kurumlarının başında geldiğini ifade ederek, “Kocaeli ticaret 
Odası kentimiz için önemli bir değer. Görüşlerini ve önerilerini 
oldukça önemsiyoruz. Her konuda iş birliğine hazırız” dedi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanımız Akın Doğan ve beraberindeki heyet, İzmit Belediye Başkanı 
Fatma Kaplan Hürriyet ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret ederek hem üyelerin görüş ve önerilerini dem de ‘hayırlı 
olsun’ dileklerini iletti.

İzmit ve Derince Belediye Başkanlarına
‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti

Basın- Yayın Sektörüne Yönelik KOSGEB Destekleri 
Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Mehmet Akif Şen’in ev sahipliği yaptığı  
toplantıya, KOTO üyesi olması aranmaksızın çok sayıda  
Basın - Yayın Sektörü temsilcisi katıldı. KOSGEB Kocaeli İl 
Müdürü İbrahim Ustaömer; imtiyaz sahibi, firma müdürü,  
işletme müdürü pozisyonlarındaki katılımcılara, KOSGEB’in 
sağladığı desteklerle ilgili bilgi sunarken, KOTO’nun iştirakçisi 
olduğu ABİGEM yetkilileri ise, firmalara proje yazımında destek 
olduklarını duyurdu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkanımız 
Necmi Bulut, KOTO olarak öncelikli amaçlarının, firmaları devlet  
desteklerini yanlarına alarak büyümelerine katkı sunmak  
olduğunu ifade ederek, “Devletimizin farklı kurumlar üzerinden  
birçok sektörü desteklediğini, önemli hibe programları  
sunduğunu biliyoruz. Ancak bu programların daha geniş  
kitlelere duyurulması ve katılımın daha fazla olması amacıyla 
KOTO olarak sektörel bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. 
Amacımız, programların daha çok duyulması ve üst düzeyde  
katılım sağlanması. Kocaeli Ticaret Odası olarak iştirakçisi  
olduğumuz ABİGEM yetkilileri de, destek programlarından  
faydalanmak için yazacağınız projelere danışmanlık hizmeti  
veriyor. KOTO ve ABİGEM sizlerin her zaman yanında” dedi.
Sonrasında ise KOSGEB İl Müdürü İbrahim Ustaömer’in  
sunumuna geçildi. Basın- Yayın Sektörü’nün de desteklendiği  
ve firmalara kira, personel gibi önemli alanlarda finansman  

olanağı sağlayan İş Birliği Destek Programı hakkında bilgi  
sunan Ustaömer, “İşbirliği Güç Birliği Programının amacı ortak  
sorunlara ortak çözümler sunabilen projeleri desteklemektir.  
Sıkıntıyı sizler belirleyeceksiniz bizler sizi destekleyeceğiz.  
Ortaklık modellerine göre 5 milyon TL’ye kadar destek  
verebiliyoruz. İşletici Kuruluş Modeli ve Proje Ortaklığı 
Modelimiz var. Proje süresini en az 12 ay en fazla 36 ay  
olarak belirledik. Asgari KOBİ sayısı 2, 3, 5 olmalı. İşletici Kuruluş 
Modeli’nde geri ödemesiz 2 milyon, geri ödemeli 3 milyon  
olmak üzere toplam 5 milyona kadar destek sağlayabiliyoruz. 
Proje Ortaklığı Modelinde de 10 milyon TL’ye kadar destekler 
sunabiliyoruz. Ortak projelerde kurum başına geri ödemesiz  
250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL gibi rakamlarla destekte  
bulunabiliyoruz. Personel giderleri, yazılım giderleri, işyeri  
kirası, hizmet alımları, makine teçhizat ihtiyacı gibi giderleri  
destekleyebiliyoruz. İnşaat gideri, taşıt alımı, personel SGK’larını 
desteklemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kocaeli iş dünyasının, KOSGEB başta olmak üzere devlet  
desteklerinden faydalanması ve gücüne güç kalması amacıyla  
bilgilendirme toplantıları düzenleyen Odamız, bu kez  
Basın - Yayın Sektörü için çalışma yaptı. 

Kocaeli Ticaret Odası’nın da destekleriyle açılan Kocaeli İnsan 
Kaynakları ve İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri’nde (KOİF’19) 
KOTO’nun standına ilgi yoğun oldu.

Kocaeli Valiliği koordinasyonluğunda, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze 
Teknik Üniversitesi, İŞKUR, Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli 
Sanayi Odası işbirliğiyle kentimize kazandırılan Kocaeli İnsan 
Kaynakları ve İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri (KOİF’19)  
geçtiğimiz gün kapılarını açtı. 

Açılışın ardından protokol üyeleri, fuar alanını gezdi. Kocaeli 
Valisi Hüseyin Aksoy başta olmak üzere protokol üyelerini 
KOTO’nun standında ağırlayan KOTO Genel Sekreteri Mert 
Anlıpak, “İşveren ve iş arayanları buluşturmak için düzenlenen 
fuara her yıl Oda olarak üst katkı sunmak amacıyla yapılan  
hazırlıkları anlattı. KOTO standı sadece protokol üyelerinin  
değil, fuar ziyaretçilerinin de odağında yer aldı.

Kocaeli İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı ve 
Kariyer Günleri’nde Yerimizi Aldık
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, çeşitli kurum, kuruluş ve STK’lardan  
ziyaretçilerini ağırladı.

Bu kapsamda; Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri, Kocaeli 
Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri, Ziraat Bankası Bölge Başkanı 
Rehber Birkan, MÜSİAD Kocaeli Şubesi Başkanı Kadir Şahin ve 
yönetim kurulu üyeleri, Çölyak Hastaları Yaşam Derneği Başkanı 
Nesrin Atar ve Yönetim Kurulu Üyeleri,  TÜGEM- Tüm Girişimci 

Emlak Müşavirleri Derneğinde Fuat Özdağ, İHH Kocaeli Şube 
başkanvekili Göksel Erim ile beraberindeki heyet, Katılım Evim 
Kocaeli Şubesi Yöneticileri, KAÇOD-Kanser Çocuğumdan Uzak 
Dur Derneği Yetkilileri ile Karakadılar Turizm Murat Karakadıları 
ağırladı. 

Kocaeli Ticaret Odası’nın herkesin buluşma ve istişare üssü  
olduğunu ifade eden Başkan Bulut, konuklarına KOTO’nun  
çalışmalarıyla ilgili kapsamlı bilgi verdi.

Kent Dinamiklerimizi Ağırladık

HABERLER

KOTO 15. Meslek Komitesi, 
Bursalı Bilişimcileri Ağırladı

Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen, 15.Meslek 
Komitesi Başkanı Handan Kümeli, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Üyesi İdris Doğrul, 48.Meslek Komitesi Başkanı Mustafa 
Serkan Aksoy, Üye Nesrin Erdem’den olusan Bursa TSO Heyeti 
KOTO’da önce ortak komite toplantısı yaptı. 

KOTO üyesi Bilişim Sektörü temsilcileri Emrullah Yolasığmaz, 
Nurettin Balkaya ve Mustafa Elol’un da katıldığı toplantıda 
Bursa TSO heyetine yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Ortak 
komite toplantısından sonra KOÜ Teknopark AŞ ziyaret edildi.

Kocaeli Ticaret Odası’nın kurucu ortak olduğu KOÜ Teknopark 
ziyaretinde Teknoloji Transfer Ofis Yöneticisi Ahmet Şen, KOÜ 
Teknopark ve kampüste üretim yapan yazılım firmalarının  

çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı. Şen, sunumda yazılım  
alanında inovatif-yenilikçi girişimcilerin nasıl desteklendiğini  
örnekleriyle anlattı. Kocaeli ve Bursalı Bilişimciler daha  
sonra KOÜ Teknopark’taki Aksoy Çözüm, Viya ve Trtek ile 
Bimser Çözüm şirketlerin ziyaret ettiler.

Kocaeli Ticaret Odası 15.Meslek Komitesi (Bilişim, Eğitim ve 
Büro Malzemeleri) Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 48. Meslek 
Komitesi Bilişim Sektörü temsilcileri ile ortak komite toplantısı 
yaptı. 

Ülke ölçeğinde deprem tehlikesinin tespit edilmesi ve risklerin 
azaltılması için oldukça önem taşıyan Yeni Türkiye Bina Deprem 
Yönetmeliği’ni, yürürlüğe girdiği ilk tarihten itibaren gündemine 
alan Odamız, sektör temsilcilerinin bilgilendirilmesi amacıyla 
çok sayıda seminer ve çalıştay düzenledi.

Bayındırlık ve Madencilik Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret 
Odası 1. Meslek Komitesi organizasyonunda düzenlenen  
bilgilendirme programlarına, KOTEV Nisan ayı eğitim takvimi 
kapsamında bir yenisi daha eklendi.

KOTEV eğitimleri kapsamında, Yeni Deprem Yönetmeliğine 
Göre “Mevcut Yapıların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi”  
semineri düzenlendi. Odamız Yönetim Kurulu Üyesi 
Abdurrahman Çuhadar’ın, komite üyeleriyle birlikte ev sahipliği 
yaptığı seminerde, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkan Akpınar, 
katılımcıları Yeni Deprem Yönetmeliğine Göre “Mevcut Yapıların 
İncelenmesi ve Değerlendirilmesi” konusunda bilgilendirdi.

Ülkemizde yeni inşa edilecek binalar ile mevcut binaların deprem güvenliği açısından değerlendirilmesinde kullanılacak olan yeni 
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. 

Odamızda Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği  
Semineri Gerçekleştirildi
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Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış, 5. Meslek Komitesi 
Başkanı Şaban Kulaksız, Meclis Üyemiz Metin Sözer ve Komite 
Başkan Yardımcısı Orhan Kabasakal’ın yer aldığı KOTO heyeti; 
Rağbet Mobilya Kollektif Şirketi- Nurettin Abacı ve Ortakları, 
Gönençler Fırınlı Fırınsız Kereste İmalat Ticaret Sanayi Limited 
Şirketi, Özgen Ağaç İmalat Ambalaj İnşaat Nakliye Turizm 
Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Modem Mobilya 
Dekorasyon Mefruşat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 
Katipler Yapı ve Mobilya İmalat Ticaret Limited Şirketi, Gülbaşlar 

Kereste Madencilik İnşaat Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi, 
Hüseyin Sağlam- Sağlam Kereste, Kısmet Orman Ürünleri 
İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, İskitoğlu Kereste 
İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne konuk oldu.

5. Meslek Komitesi, ziyaretlerde yaptığı bilgilendirmelerde, 
Oda’nın üye odaklı çalışmaları, komitenin çalışmaları, projeleri 
hakkında kapsamlı bilgi vererek, üyeleri Oda’nın hizmetlerinden 
üst düzeyde faydalanmaya davet etti.

7. Meslek Komitesi Meclis Üyelerimiz; Mustafa Balaban, İbrahim 
İkiz, Komite Başkan Yardımcısı Hüseyin Ayseçkin ve Komite 
Üyesi Serkan Kasım’ın yer aldığı KOTO heyeti,  İntegro Gıda 
Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Kartepe Şubesi, Şekerciler 
Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kocaeli Şubesi, 

Tuana Boya ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Şekerciler 
Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kocaeli Şubesi’ni  
ziyaret ederek, Oda çalışmaları ve komite çalışmaları hakkında 
kapsamlı bilgiler verdi.

Mobilya, Ağaç İşleri ve Ormancılık Grubu’nun yer aldığı 5. Meslek Komitesi, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde üye ziyaretleri ger-
çekleştirdi. 

Plastik ve Kimya Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 7. Meslek Komitesi, olağanüstü komite toplantısı gerçekleştirerek  
akabinde yeni üyelere ziyaretler gerçekleştirdi. 

5. Meslek Komitesi Üyeleri Gölcük ve Karamürsel’de 
Üyeleri Ziyaret Etti

7. Meslek Komitesi Üyeleri 
Yeni Üyelere Ziyaretler Gerçekleştirdi

HABERLER

4. Meslek Komitesi Üyeleri,  
Üye Ziyaretleri Gerçekleştirdi

4. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Akcan, Meclis Üyeleri; 
Adnan Sancak, Tahsin Can Kuşkan ve Şahin Caner Kanyılmaz’ın 
yer aldığı KOTO heyeti; Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Güneş 
Yağ ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi, İzmit Altınoluk 

Pastanesi Gıda İnşaat Tarım Ürünleri Hayvancılık Turizm Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi Altınoluk Kasap Şubesi’ni ziyaret ede-
rek, Oda çalışmaları ve komite çalışmaları hakkında kapsamlı 
bilgiler verdi.

Tarım ve Hayvancılık Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 4. Meslek Komitesi, olağanüstü komite toplantısı gerçekleştirerek 
sonrasında üyelere ziyaretler gerçekleştirdi. 
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Amerika Birleşik Devletleri

Dünya çapında serbest piyasa ekonomilerinin en büyük örneği olarak 
gösterilen ABD ekonomisinde, üretim ve hizmetlerin büyük bir bölümü 
özel sektör tarafından tüketilmekte ve sağlanmakta olup, dünya 
çapında kamunun ağırlığının bu kadar az olduğu başka bir ekonomi 
bulunmamaktadır.

Amerikan ekonomisinde yapısal olarak rol oynayan iki temel unsurun 
ilki zengin doğal kaynakları, diğeri ise nitelikli işgücüdür. ABD verimli  
toprakları, zengin mineral yatakları, elverişli iklim koşulları ve diğer doğal 
kaynakları ile ekonomik büyümenin sağlanması açısından çok uygun bir 
ortama sahiptir. 
ABD 2,6 trilyon dolar ithalat ile dünyanın en büyük mal ithalatçısı ve 1,7 trilyon dolar ihracat ile Çin’den sonra 2. en büyük mal 
ihracatçısı konumundadır. Hizmetler ticaretinde dünyanın en büyük ihracatçısı ve ithalatçısı olan ABD, toplam ihracat ve ithalatta 
da lider konumdadır.

2018 yılında ABD’nin ihracatı bir önceki yıla göre %7,6 oranında artmış ve 1.664,0 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatı ise 
bir önceki yıla göre %8,5 oranında artarak 2.614,2 milyar dolar olmuştur. Bu durum 2018 yılında ABD aleyhine oluşan dış ticaret 
açığının da bir önceki yıla göre %10,2 oranında artmasına sebep olmuştur. ABD’nin 2018 yılında dış ticaret açığı 950,2 milyar 
dolardır. Toplam dış ticaret hacmi ise 4.278,3 milyar dolar seviyesindedir.

ABD 2018 yılında ülkemizin en önemli 5. ihraç pazarı konumundadır ve söz konusu ülkeye ihracatımızın toplam ihracatımız 
içerisindeki payı %4,9’dur. ABD ile son yıllardaki ticaretimiz incelendiğinde, ülkemiz aleyhine dış ticaret açığı verildiği gözlenmektedir. 
2018 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre %4 azalma göstererek 8,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan, 2018 yılında ABD’den ithalatımız bir önceki yıla göre %2,5 artış ile 12,4 milyar dolar olmuştur. 2018 yılında dış 
ticaret açığımız 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında ABD’ye ihracatımız bir önceki yıla göre %4 oranında azalış göstererek 8,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Ülkemizden ABD’ye en çok demir-çelik ürünleri ile otomotiv aksam ve parçaları ihraç edilmektedir. Tekstil ve hazır giyim, tarım ve 
gıda, makine ve hava taşıtları ile bunların aksam ve parçaları da ABD’ye ihraç ettiğimiz diğer önemli ürün gruplarıdır.

Türkiye’nin 2018 yılında ABD’den gerçekleştirdiği ithalat bir önceki yıla göre %3,6 artış ile 12,3 milyar dolar olmuştur.  Demir 
çelik ürünleri, hava taşıtları, uzay araçları, pamuk, turbojetler, yatlar, taşkömürü, dozlandırılmış ilaç, şeker pancarı, şeker, serum, 
aşı, tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar, soya fasulyesi, hava taşıtlarının aksam ve parçaları, petrol 
gazları, kabuklu meyveler, ortopedik cihazlar, altın, binek otomobiller ve otomatik bilgi işlem makineleri ile üniteleri 2017 yılında 
ABD’den ithal ettiğimiz başlıca ürün gruplarıdır.

ABD Ülke Raporu İçin: http://koto.org.tr/amerika-birlesik-devletleri-ulke-raporu-na-ulasabilirsiniz-hd-5cb8235c9a16f

Resmi Adı

Nüfus

Yüzölçümü

Dil

Başkent

Para Birimi

Başlıca Şehirler

Yönetim Şekli

Kişi Başı GSYİH

İşsizlik Oranı

Amerika Birleşik 
Devletleri

324 Milyon

9.629.091 km²

İngilizce, İspanyolca

Washington

ABD Doları

New York, Los Angeles, 
Chicago, Houston

Federal Cumhuriyet

53.129 $ (2018)

% 4 (2018) 

GSYİH

Enflasyon Oranı

19,4 trilyon $ (2018)

%2,9 (2018)

EKONOMİ

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mart 
ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar, ithalat %17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı %63,7 azalarak 2 milyar 137 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Mart 
ayında %72,6 iken, 2019 Mart ayında %87,9’a yükseldi.

İhracat %5,9 arttı, ithalat %27,2 azaldı

Dış ticaret açığı %63,7 azaldı

Dış Ticaret İstatistikleri, Mart 2019

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat %2,4, ithalat %2,5 arttı. 
Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,6 arttı, ithalat %15 
azaldı.

Almanya’ya yapılan ihracat 2019 Mart ayında 1 milyar 403 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 855 milyon dolar ile Birleşik 
Krallık, 827 milyon dolar ile İtalya ve 782 milyon dolar ile Irak takip etti. Rusya’dan yapılan ithalat, 2019 yılı Mart ayında 1 milyar 
969 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 615 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 405 milyon dolar ile Çin ve 940 
milyon dolar ile ABD izledi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. 
Mart ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat 
sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,9’dur. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %74,5’tir. Mart ayında yüksek 
teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %15,7’dir.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 artarak 16 milyar 305 milyon 
dolar, ithalat ise %18 azalarak 18 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı 
%89,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %2,4 arttı

İhracatta Almanya, ithalatta Rusya ilk sırayı aldı

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,9 oldu

Genel ticaret sistemine göre ihracat 16 milyar 305 milyon dolar oldu
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Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,6 artarak 4 milyar 
629 milyon 679 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %80,3’ü yabancı 
ziyaretçilerden, %19,7’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 4 milyar 86 milyon 
903 bin $’ını kişisel harcamalar, 542 milyon 776 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 678 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 765 $ 
oldu.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8,5 artarak 6 milyon 644 bin 
391 kişi oldu. Bunların %82,2’sini 5 milyon 460 bin 380 kişi ile yabancılar, %17,8’ini ise 1 milyon 184 bin 11 kişi ile yurt dışında 
ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı 
çeyreğine göre %1,1 azalarak 1 milyar 66 milyon 706 bin $ oldu. Bunun 899 milyon 807 bin $’ını kişisel, 166 milyon 899 bin 
$’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 azalarak 2 milyon 17 bin 916 kişi 
oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 529 $ olarak gerçekleşti.

Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 697 $ oldu

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %8,5 arttı

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %1,1 azaldı

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2018 yılı I. çeyreğine göre %2,5 azaldı

Turizm İstatistikleri (I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2019)

EKONOMİ

Ekonomik güven endeksi Mart ayında 81,9 iken, Nisan ayında %3,4 oranında artarak 84,7 oldu. Ekonomik güven endeksindeki 
artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Nisan ayında tüketici güven endeksi 63,5 değerine, reel kesim güven endeksi 100 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 
83,1 değerine yükseldi. Nisan ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,6 değerine, inşaat sektörü güven endeksi 
ise 53,9 değerine geriledi.

Ekonomik Güven Endeksi, Nisan 2019
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Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mart ayında 81,6 iken, Nisan ayında %1,9 oranında artarak 83,1 
oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri 
sırasıyla %2,1, %1,7 ve %1,9 artarak 78,9, 76 ve 94,5 değerlerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 54,1 iken, Nisan ayında %0,3 oranında azalarak 
53,9 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi %1,8 azalarak 40,8 değerini 
aldı. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise %0,7 artarak 67 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Nisan ayında %0,1 oranında azalarak 90,6 oldu. 
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi- satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla %1,1 ve 
%4,6 azalarak 76,1 ve 107,7 değerlerini aldı. İş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise %7 artarak 87,9 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi 83,1 oldu

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,6 oldu

İnşaat sektörü güven endeksi 53,9 oldu
Sektörel Güven Endeksleri, Nisan 2019

EKONOMİ
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FUAR TAKVİMİ

Başlıca Yurtiçi Fuarlar

02.10.2019

02.10.2019

09.10.2019

12.10.2019

05.10.2019

05.10.2019

12.10.2019

16.10.2019

Ayakkabılar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, 
Kurum, Mümessillikler ve Dergiler

Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima,  
Pompa, Vana,

Takım Tezgahları, Metal İşleme Makineleri, 
Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, Kalite 

Kontrol, Test ve Ölçüm Cihazları

Ağaç İşleme Makineleri, Mobilya İmal 
Makine ve Tezgahları, Kesici Takımlar, El 

Aletleri

Aymod 23.Uluslararası 
Ayakkabı Moda Fuarı

ISK-SODEX  2019 
Uluslararası Isıtma, Soğutma, 
Klima, Havalandırma, Yalıtım, 
Tesisat, Su Arıtma ve Güneş 

Enerjisi Sistemleri Fuarı

Maktek İzmir 2019

Ağaç İşleme Makinesi 
2019 32.Uluslararası Ağaç 
İşleme Makineleri, Kesici 
Takımlar, El Aletleri Fuarı  

İSTANBUL

İSTANBUL

İZMİR

İSTANBUL

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

Başlıca Yurtdışı Fuarlar

FUAR TAKVİMİ

02.09.2019

03.09.2019

07.09.2019

10.09.2019

04.09.2019

05.09.2019

11.09.2019

12.09.2019

İnşaat Su Teknolojileri ve Çevre, Cam 
Metal Havalandırma Soğutma Yapı ve Yapı 

Malzemeleri

Kumaş ve Aksesuarları

Kuyumculuk

Ev Gereçleri, Züccaciye, Hediyelik Eşya, 
Dekor ve Bahçe

The Big 5 Construct 
Egypt Uluslararası Yapı ve 

Yapı Malzemeleri Fuarı

Munıch Fabrıc Start

Palakiss Summer

Household Expo Fall

KAHİRE
MISIR

MÜNİH
ALMANYA

VICENZA
İTALYA

MOSKOVA
RUSYA

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER
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TUNUS

İSRAİL

FAS

YUNANİSTAN

ALMANYA

Konu: Alüminyum folyo 
Talep Türü: İthalat Talebi 
Teklif No: 201700110 
Detay: T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Global Trading Company şirketinin ülkemizden alüminyum folyo 
(GTİP No: 7607.11; 7607.19) almak istediği bildirilmiştir.

İŞBİRLİKLERİ

Kocaeli Ticaret Odası
(Merkez)

Karabaş Mahallesi
Ömer Türkçakal Bulvarı
No:2 İzmit / KOCAELİ
Tel: +90 (262) 322-3010
Email: koto@koto.org.tr
Çalışma Saatleri
Pazartesi-Cuma 8:30–17:30

Gölcük Temsilciliği

Merkez Mahallesi Atatürk 
Bulvarı Eçil Apt. No:105 
Kat:2 Gölcük / Kocaeli
Telefon: (262) 414-1382
Mail: golcuk@koto.org.tr
Çalışma Saatleri
Pazartesi-Cuma 8:30–17:30

Kandıra Temsilciliği

Çarşı Mahallesi Belediye 
Pasajı No 16
Kandıra/ Kocaeli
Telefon: (262) 551-2061
Mail: kandira@koto.org.tr
Çalışma Saatleri
Pazartesi-Cuma 8:30–17:30

Derince Temsilciliği

Sırrı Paşa Mah. Engün Cad. 
No:5 Kat :2 Daire 5
Derince/ Kocaeli
Telefon: (262) 229-5528
Mail: derince@koto.org.tr
Çalışma Saatleri :
Pazartesi-Cuma 8:30–17:30

KaramürselTemsilciliği

4 Temmuz Mah. Beyti Karaca 
Cad. No6-A
Karamürsel/ Kocaeli
Telefon: (262) 452-4641
Mail: karamursel@koto.org.tr
Çalışma Saatleri
Pazartesi- Cuma 8:30 – 17:30

www.koto.org.tr KocaeliKOTO/

Talep Türü: İthalat Talebi
Teklif No: 201800172
Detay: Kamu ve özel sektördeki her türlü inşaatın başından sonuna kadar denetim, mühendislik ve
teknik danışmanlık işlerini yürüten girişimci bir müteahhitlik şirketi olan Open Aluminium Design Ltd.
Şirketinin; alüminyum / ahşap / ahşap-alüminyum pencere ve kapılar, alüminyum pergolalar, cam vb.
ithal etmek istediği bildirilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden birisi olan
şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.

Konu: Pizza Kutusu Temini
Talep Türü: İthalat Talebi
Teklif No: 201900123
Detay: Almanya merkezli bir gıda ambalaj toptancısı, baskılı pizza kutuları temin etmek istiyor. Fiyat ve ürünlerinizin kalitesi 
konusunda bilgileri bizimle (Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası) paylaşabilirsiniz. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK), 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) tarafından 2003 yılında kurulmuştur. 
TD-IHK, Türkiye ve Almanya arasındaki türlü ticari konuda şirketler, resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleri için bir temas 
noktası ve arabulucu olarak rol oynamaktadır. Kısaca TD-IHK, her iki ülke pazarları arasındaki iletişimi kolaylaştıran bir köprü 
işlevi görmektedir.şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.

Konu: Alım
Talep Türü: İthalat Talebi
Firma: Sera Ike
Telefon: +30 2741081620
E-Posta: info@seras.gr
Detay: Firma oteller için yatak ve mobilya alımı yapacaktır.

Konu: Pizza Kutusu Temini
Talep Türü: İthalat Talepleri
Teklif No: 201900123
Detay: Almanya merkezli bir gıda ambalaj toptancısı, baskılı pizza kutuları temin etmek istiyor. Fiyat ve ürünlerinizin kalitesi 
konusunda bilgileri bizimle (Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası) paylaşabilirsiniz. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK), 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) tarafından 2003 yılında kurulmuştur. 
TD-IHK, Türkiye ve Almanya arasındaki türlü ticari konuda şirketler, resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleri için bir temas 
noktası ve arabulucu olarak rol oynamaktadır. Kısaca TD-IHK, her iki ülke pazarları arasındaki iletişimi kolaylaştıran bir köprü 
işlevi görmektedir.


